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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

(18-11-2017) 
Το 366 π.Χ η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πολιτική απομόνωση, καθώς οι Πελοποννήσιοι 

σύμμαχοί της υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης με τους Θηβαίους. Με αυτήν αναγνωριζόταν 

η ανεξαρτησία της Μεσσήνης, γεγονός που αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τα 

σπαρτιατικά συμφέροντα. Ο Ισοκράτης, που επιδίωκε να μην ενισχυθεί ακόμη 

περισσότερο η Θήβα, στον ομώνυμο λόγο παρουσιάζει τον Αρχίδαμο, γιο του βασιλιά της 

Σπάρτης Αγησίλαου Β´ και επίδοξο διάδοχο του θρόνου, να τοποθετείται αρνητικά 

απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη και να προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των 

συμπατριωτών του. (Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα) 

 
Ἡγοῦμαι δ’, εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρέπει τοὺς τηλικούτους σιωπᾶν, περί 

γε τοῦ πολεμεῖν ἢ μὴ προσήκειν τούτους μάλιστα συμβουλεύειν, οἵπερ καὶ 

τῶν κινδύνων πλεῖστον μέρος μεθέξουσιν, ἄλλως τε δὴ καὶ τοῦ γνῶναί τι 

τῶν δεόντων ἐν κοινῷ καθεστῶτος ἡμῖν. εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον, ὥστε 

τοὺς μὲν πρεσβυτέρους περὶ ἁπάντων εἰδέναι τὸ βέλτιστον, τοὺς δὲ 

νεωτέρους μηδὲ περὶ ἑνὸς ὀρθῶς γιγνώσκειν, καλῶς ἂν εἶχεν ἀπείργειν 

ἡμᾶς τοῦ συμβουλεύειν· ἐπειδὴ δ’ οὐ τῷ πλήθει τῶν ἐτῶν πρὸς τὸ φρονεῖν 

εὖ διαφέρομεν ἀλλήλων, ἀλλὰ τῇ φύσει καὶ ταῖς ἐπιμελείαις, πῶς οὐκ 

ἀμφοτέρων χρὴ τῶν ἡλικιῶν πεῖραν λαμβάνειν, ἵν’ ἐξ ἁπάντων ὑμῖν ἐξῇ 

τῶν ῥηθέντων ἑλέσθαι τὰ συμφορώτατα; 

Ισοκράτης, Αρχίδαμος, 3-4 

 Λεξιλόγιο  

 τηλικοῦτος: δεικτική αντωνυμία: τόσο μεγάλος 

 μεθέξουσιν: του ρ. μετέχω: μετέχω τινός: μετέχω σε κάτι 

 ἀπείργω: κρατώ μακριά, αποκλείω, εμποδίζω, περιορίζω 

 ἡλικία: ηλικία, στρατεύσιμη ηλικία 

 πεῖρα: εμπειρία, απόπειρα, δοκιμή 

 πεῖραν λαμβάνω τινός: δοκιμάζω κάτι 

 ἐξῇ: είναι δυνατόν, επιτρέπεται 

 ἑλέσθαι: του ρ. αἱρέομαι-οῦμαι: εκλέγω, προτιμώ 

 σύμφορος: ωφέλιμος, χρήσιμος, κατάλληλος 



ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.  

(Μονάδες 20) 

2. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται:  

 κινδύνων: δοτική ενικού αριθμού.  

 μέρος: δοτική πληθυντικού αριθμού.  

 ἐτῶν: γενική ενικού αριθμού.  

 φύσει: κλητική ενικού αριθμού.  

 ἐπιμελείαις: ονομαστική πληθυντικού αριθμού.                                                

(Μονάδες 5)                                        

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

 συμβουλεύειν: μετοχή θηλυκού γένους στο χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκεται και  γ΄ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού στη φωνή που 

βρίσκεται.  

 ἦν: γ΄ ενικό πρόσωπο μέλλοντα.   

 γιγνώσκειν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής στο χρόνο και στη φωνή 

που βρίσκεται.  

 λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ στη φωνή που 

βρίσκεται.  

(Μονάδες 5) 

4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι:  

 τοὺς τηλικούτους: ………..…..………….…... στο …………..…….……...….. 

 τὸ βέλτιστον: ……………….……...……... στο ……..……...…………………... 

 ὀρθῶς: ……..………..…….…...………..στο .........................….……..…..……… 

 περὶ ἁπάντων: ……..…....………….……στο ……………...…………...………. 

 ἀλλήλων:……..……….…..……..…..... στο………………….………..…………. 

(Μονάδες 5) 

 

5. «διαφέρομεν, ἐξῇ»: να βρείτε σε ποιες προτάσεις ανήκουν τα ρήματα 

αυτά, να δώσετε δηλαδή τα ακριβή όρια των προτάσεων και να 

χαρακτηρίσετε πλήρως το είδος τους.  

(Μονάδες 4) 

 

6.  «εἰ μὲν γὰρ ἦν δεδειγμένον…καλῶς ἂν εἶχεν …»: να βρεθεί το είδος του 

υποθετικού λόγου (υπόθεση δηλαδή σύνδεσμος και έγκλιση, απόδοση 

δηλαδή έγκλιση και είδος).  

(Μονάδες 3) 

7. Σι προσπαθεί να επιτύχει ο Αρχίδαμος με το λόγο αυτό και ποια η 

άποψή του για τη στάση που οφείλουν να κρατούν οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία άνθρωποι;  

(Μονάδες 8)  

 

Ευχόμαστε Επιτυχία!  
 


